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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1259/2012, adresată de Marius Văduva, de cetățenie română, în numele 
firmei SC Cynegis Engineering SRL, privind finanțarea unui proiect din Ghana și 
acuzațiile de spălare de bani 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul și firma pe care o reprezintă sunt anchetați pentru spălare de bani. Petiționarul 
este administratorul unei firme care a efectuat investiții considerabile în cadrul unui proiect 
din Republica Ghana, o țară clasificată ca prezentând un risc mare în ceea ce privește 
finanțarea terorismului. În aprilie 2012, sume importante din contul său personal și din contul 
firmei au fost poprite. Petiționarul a contestat aceste măsuri prin depunerea unei plângeri 
juridice, dar nu a primit încă niciun răspuns. Petiționarul a solicitat, de asemenea, instanței de 
recurs să adreseze Curții de Justiție a UE chestiunea privind compatibilitatea sau 
incompatibilitatea dreptului național cu dreptul comunitar, dar această solicitare a fost 
respinsă. Petiționarul consideră că lipsa oricărui mijloc de contestare a deciziilor adoptate de 
autoritățile competente în cadrul instanțelor reprezintă o încălcare a Directivei 2007/64/CE 
privind serviciile de plată în cadrul pieței interne.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul și firma pe care o reprezintă sunt anchetați pentru spălare de bani. Petiționarul 
este administratorul unei firme care a efectuat o investiție considerabilă în cadrul unui proiect 
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din Republica Ghana, o țară clasificată ca prezentând un risc mare în ceea ce privește 
finanțarea terorismului. În aprilie 2012, sume importante din contul său personal și din contul 
firmei au fost poprite de către procurorul în materie penală. Petiționarul a contestat aceste 
măsuri prin depunerea unei plângeri la procurorul însărcinat cu poprirea, astfel cum prevede 
legislația națională. 

Plângerea a fost respinsă. Împotriva acestei decizii, petiționarul a depus o plângere la instanțe, 
mai întâi la tribunal și, apoi, la Tribunalul din București, ambele respingându-i plângerea ca 
inadmisibilă, aparent în temeiul articolului 168 din dreptul procedural național în cauză care 
prevede fie numai o procedură de depunere a unei plângeri la procuror, fie la tribunal, dar nu 
la ambele instanțe. Petiționarul a depus plângere împotriva acestor decizii la Curtea de Apel 
din București care a refuzat recursul, făcând referire la legalitatea deciziei pronunțate de 
prima instanță.

Aceasta a refuzat și cererea petiționarului de a solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene o 
hotărâre preliminară privind interpretarea dreptului comunitar. Petiționarul este de părere că 
lipsa altor mijloace de atac în instanță a deciziei pronunțate de autoritățile competente încalcă 
dreptul european, drepturile fundamentale și legislația secundară, precum 
Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul pieței interne.

Observațiile Comisiei 

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 
privind serviciile de plată în cadrul pieței interne („DSP”), care a fost pusă în aplicare de către 
toate statele membre, consolidează drepturile consumatorilor din Uniunea Europeană în 
domeniul serviciilor de plată. 

Întrucât cazul de față nu privește relația dintre petiționar și furnizorii săi de servicii de plată, 
DSP pare să nu fie relevantă. În mod similar, se pare că acesta este mai degrabă un caz de 
drept procedural penal intern decât de legislație a UE privind combaterea spălării de bani. 
Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului impune anumitor entități să ia măsuri de prevenire a spălării 
banilor și a finanțării terorismului. Cu toate acestea, nu abordează anchetele penale sau 
procedurile judiciare în contextul suspiciunilor de spălare de bani.  

În ceea ce privește aspectul legal de procedura penală din petiție, Tratatul privind Uniunea 
Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană nu are nicio 
competență pentru a interveni în administrarea obișnuită a sistemelor de justiție ale statele 
membre, întrucât cazurile individuale țin exclusiv de competența autorităților din statele 
membre.

Cu toate acestea, România a semnat Convenția europeană a drepturilor omului, ceea ce 
impune obligația sa de a respecta drepturile fundamentale astfel cum sunt prevăzute în cartă. 
Petiționarul poate depune o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă drepturile 
sale individuale au fost încălcate. Recursurile adresate Curții sunt admisibile dacă au fost 
epuizate toate posibilitățile de recurs interne și în termen de șase luni de la data hotărârii 
finale pronunțată de o instanță finală.
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Concluzie

Comisia nu este în măsură să intervină în numele petiționarului întrucât acest caz nu ține de 
competența sa.


